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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної громади

м.Бровари окремо розташованого нежитлового
приміщення по вулиці Енгельса,6А

Розглянувши лист ШІ "Делавер" від 18.10.2007 Н!!18/10, керуючись
пунктом 2 та 5 статті 60 Закону Украіни ,Дро місцеве самоврядування в
Украіні", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та
приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

Надати згоду на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари окремо розташованого нежитлового

1.

приміщення

-

двоповерхової будівлі з підвалом, що знаходиться за адресою:

Київська обл., м.Бровари, вул.Енгельса,6А та перебуває у власності ШІ

"Делавер" .
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
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Пода.IIIЯ : вико~ча о

бов'язКИ начальника

управлІННЯ комун

альноі власності

ПОГОДЖЕНО:

-заступник

_ _~,+--_B.O.Aвдpєo

міського голови

виконуюча обов'язки начальника
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юридичного в1ДД1ЛУ
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- головнии спеЦІалІСТ

юридичного відділу
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виконуюча обов"язки начальника

загального відділу - головний спеціаліст
загального відділу

-

голова комісії з питань
комунальної власності
та приватизації
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Міському голові
В.О.Антоненку
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ПОДАННЯ

Управління комунальної власності додатково подає на розгляд сесії
Броварської міської ради у жовтні

1.

2007 року наступне питання:

Про надання згоди на безоплатне ПРИЙWIТТЯ у комунальну власність

територіальної

громади

м.Бровари

окремо

розташованого

нежитловоro

приміще:нви по вулиці Енгельса,6А

Виконуюча обов'язки начальника

Т.І.Дamoк

.Управлі:нви комунальної власності
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